lind ab | v e rkty g o c h s k y d d

Handverktyg
Märkverktyg
Snörslå Hultafors
Snörslå med 30 m flätat snöre, metallvev och en utväxling på 3:1. Huset är
tillverkat i ABS-plast med en stor öppning för påfyllning och en kork med
bajonettfattning. Rymmer 100 gram krita. Det flätade snöret har en stor
absorberande egenskap vilket ger upp till 10 stycken distinkta linjer. Veven har
en ergonomisk releaseknapp vilket gör att man kan dra ut snöret utan att veven
snurrar. Korken säkras av kroken i slutet av snöret vilket gör att snöret inte
hänger löst med risk att fastna. Överbelastningsskydd som minskar risken för
att skada utväxlingen och att snöret går av. Releasefunktion som fungerar både
i öppet och slutet vevläge dvs veven snurrar inte runt då snöret dras ut.
Art nr
764934
550439

Benämning
längd
Snörslå Hultafors
30 m
Märkkrita		

utf
blå

Märkpenna Pica Dry
Pica Dry grafit är en tryckknappförsedd snickarpenna/djuphålsmärkare med
rostfri lång hals och kraftigt blystift vilket gör den utmärkt för att komma in i
djupa och svåråtkomliga hål. Pennan sitter säkert fast i ett kraftigt limegrönt
clipsförsett plasthölster som du fäster i byxa eller skjorta. Hölstret är även
försett med en stiftvässare längst fram i nosen. Pennkroppen är 100 mm lång
och lite tjockare av slagtålig plast för gott säkert grepp. Den rostfria nosen är
40 mm och blystiftet 125 mm långt vilket ger en total möjlig längd att komma
ner i ett hål på ca 155 mm med fullt utdraget stift.
Art nr
560105
560107
560106

Benämning
Märkpenna Pica Dry
Reservstift Pica Dry Grafit
Pica Dry stift 2 st gul, 2 st röd samt 4 st grafit

Märkpenna Pica Ink
Pica Ink är en djuphålsmärkpenna (permanent bläck) med extra lång rostfri
smal spets utmärkt att komma in i djupa och svåråtkomliga hål med för att lätt
markera borr eller skruvhål. Pennan sitter säkert fast i ett kraftigt orange
clipsförsett plasthölster som du fäster i byxa eller skjorta. Pennkroppen är
100 mm lång och lite tjockare av slagtålig plast för gott säkert grepp. Den
rostfria smalare nosen är 30 mm.
Art nr
701337

Benämning
Märkpenna Pica Ink

Märkpenna Stabilo 8008
Märkpenna som fäster på de flesta material exempelvis plåt, glas och plast.
Art nr
550466

Benämning
Märkpenna Stabilo 8008

Timmermanspenna Hultafors
Snickarpenna tillverkad av lind med ett medelhårt bly (HB), för optimal funktion
på trä, gips och andra mjuka material. Längd 180 mm.
Art nr
550465
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Benämning
Timmermanspenna Hultafors

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.

